ፋሲካው የራቀው ‹‹ዘመነ ሕማማት››
ይኄይስ እውነቱ
በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሥርዓት መሠረት የዐቢይ ፆም (የፆመ ሁዳዴ) የመጨረሻው
ሳምንት ሰሙነ ሕማማት በመባል ይታወቃል፡፡ ክርስቶስ ዓለሙን ኹሉ ለማዳን ሲል በክፉ
አይሁዶች እጅ የተቀበለውን ፀዋትወ መከራ በልዩ የጸሎትና የስግደት ሥርዓት የሚታሰብበት
የጽሞናና የሐዘን ሳምንት ነው፡፡ እንደ ቤተክርስቲያን ትውፊት ይህ ሳምንት አዳምና ልጆቹ
በበደላቸው ምክንያት አምስት ሺህ ካምስት መቶ ዘመን በሲዖል የኖሩበት የጨለማ፣ የባርነት
ዘመን ምሳሌ ነው፡፡ ታዲያ የዚህ የጨለማ ዘመን መቋጫው ታላቁ የክርስትና የነፃነት በዓል
የክርስቶስ ብርሃነ ትንሣኤ (ፋሲካ) ነው፡፡ በሲዖል ለነበሩ ነፍሳት ግዕዛን (ነፃነት) የተሰበከበት፤
ከዲያቢሎስ ባርነት ነፃ የወጡበት ዕለት ነው፡፡
ሰሙነ ሕማማትን እና ማሳረጊያው የሆነውን በዓለ ትንሣኤን ስናስብ አገራችን ኢትዮጵያ
ላለፉት 25 ዓመታት በወያኔ ዘረኛ አገዛዝ የምትገኝበትን ‹‹ዘመነ ሕማማት›› በጥልቅ በማሰብ
ወያኔ የጎሣ ክልል ወህኒ ቤት/ሲዖል ያደረጋትን ኢትዮጵያንና በዚህ ወህኒ ቤት በባርነት
የሚማቅቁት ኢትዮጵያውያን የሚናፍቁትን ፋሲካ/ትንሣኤ እንዴት እናቅርበው የሚለው ጥያቄ
የአገራችንን ክብርና ልዕልና፤ የሕዝቦቿን ነፃነትና ብልጽግና የምንመኝ ኢትዮጵያውያን ኹሉ÷
እስትንፋሳችን በዐረፍተ ዘመን እስኪገታ ድረስ ያለመታከት በኅሊናችን የሚመላለስ የቀዳሚ
ቀዳሚ አጀንዳችን ነው፡፡
ያለ መከራ ፀጋ የለምና በአራቱም ማዕዘናት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ለነፃነት
እስካሁን የከፈሉትን መሥዋዕትነት ሳንዘነጋ÷ የሰላምን ሳይሆን የጦርን ቋንቋ ብቻ ለመስማት
ዝግጁ ከሆነው አጥፊ የዘረኛ ቡድን ጋር የሚደረገውን ፈታኝ ሰላማዊም ሆነ የትጥቅ ትግል
አጠናክረን የምንነሳበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን፡፡ ይህን የወንበዴ ሥርዓት ለአንዴና
ለመጨረሻ ጊዜ ከአገራችን ለመንቀል በርሃ የከተቱ ወገኖቻችን ምርጫቸው እንዳልሆነ በሚገባ
እናውቃለን፤ ምድረ ባንዳ የደናቁርት ስብስብ ሕዝባዊ እምቢተኝነቱ/ሰላማዊ ትግሉ ፈጽሞ
ተግባራዊ እንዳይሆን ከሕዝብ የዘረፈውን ኃይል፣ ሀብት እንዲሁም የጎሠኛው ቡድን መለያ
ገንዘቡ የሆኑትን አረመኔነት፣ አሸባሪነት፣ አውሬነትና መሠሪነት በመያዝ መላወሻ በማሳጣት
ቀን ተሌት እንደሚሠራ እናውቃለን፡፡ የእኛ መከፋፈል፣ የተቃዋሚዎች ኅብረት ማጣትና
የሕዝባዊ እምቢተኝነት አስተሳሰብ በሕዝቡ ዘንድ በሚገባ አለመሥረፅ ሰላማዊ ትግሉን እጅግ
አስቸጋሪ ያደረገውም ይመስለኛል፡፡ ቢሆንም ተገደን ያለምርጫችን፣ ፈቅደንም በውዴታችን
የገባንበትን የትኛውንም የትግል መሥመር አቀናጅተን የኢትዮጵያን ትንሣኤ ማቅረብና በክልል
ወህኒ ቤት ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ግዕዛንን መስበኪያችን ጊዜ አሁን ነው፡፡
ታዲያ ጸሎቱም ሳይዘነጋ፡፡ የማኅበር ጸሎቱን የሚያስተባብር አባት ለጊዜው ባይኖረንም
ከነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ጋር በመተባበር እንዲህ ብዬ እጮኻለኹ፡፡
 ዐገቱኒ ከለባት ብዙኀን፤ በውሾች የተመሰሉ ባንዶች፣ ዘረኞች አገራችንን ሊነጣጠቋት
ከበቧት፡፡ የባሕርይ ሥልጣንህን ገልጸህ ለእኩይ ዓላማቸው የከበቡንን አጥፋቸው፡፡

 ወአኃዙኒ ማኅበሮሙ ለእኩያን፤ የክፉዎች የወያኔ ማኅበር ሕዝብህን አሰጨንቀው
በባርነት ይዘዋልና፡፡ በሥልጣናቸው በጦራቸው ከሚመኩ አድነን፤ ሕዝብህን ወደ
መርዳት ተነሣ፡፡
 ግፍዖሙ እግዚኦ ለእለ ይገፍዑኒ፤ አቤቱ ሳንበድላቸው የበደሉንን፣ አስጨንቀው
አስጠብበው
የገዙንን፣ቀንበር
ያበዙብንን
ወያኔና
ተላላኪዎቹን
አስወግድልን፡፡
እንድናስወግዳቸው ኃይሉን፣ ጽንዑን ስጠን፡፡
 ፅብዖሙ እግዚኦ ለእለ ይፀብዑኒ፤ አቤቱ ሳንጣላቸው የተጣሉንን፣ ተመክረው ተዘክረው
አልመለስ ያሉትን ዘረኞች ሕወሀትን
አስወግድልን፡፡ እንድናስወግዳቸው ኃይሉን፣
ጽንዑን ስጠን፡፡
 በአገራችንና በሕዝባችን ክፉ ሊያመጡብን የመከሩብንን ሁሉ አድጎ አነስ አድሮ አነስ
አድርገህ አሳፍርልን አዋርድልን፡፡
 ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ፤ አቤቱ ሕዝብህን አድን፤ ርስትህን
ኢትዮጵያንም ባርክ፡፡
መድኅን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የኢትዮጵያችንን ትንሣኤ ያፋጥንልን፡፡
ለክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ
እላለሁ፡፡
ይኄይስ እውነቱ

